STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM AVSÄTTNING TILL KLÖVERNS
VINSTANDELSSTIFTELSE (PUNKT 18)
Bakgrund
Vid årsstämma 2004 inrättades ett vinstandelssystem till anställda inom Klövernkoncernen genom
bildandet av Klöverns Vinstandelsstiftelse. Rätt till del i Klöverns Vinstandelsstiftelse har anställda
med minst halvtidsanställning vilka varit närvarande till mer än 25 procent av tjänstgöringstiden
under året. Årsstämman beslutade om principer för avsättning till stiftelsen. Syftet med
vinstandelsstiftelsen är att premiera de anställdas arbetsinsatser inom Klövern.
Vid årsstämma 2017 beslutades om förändrade principer för avsättning då de principer som
beslutades 2004 var allt för starkt kopplade till faktorer som medarbetarna i Klövern inte kan
påverka, såsom värdeförändringar på derivat och fastigheter, men även ränteläget. I syfte att skapa
en tydligare koppling mellan väl utfört arbete och avsättning till vinstandelsstiftelsen beslutades om
följande justerade principer för avsättning till vinstandelsstiftelsen att gälla från och med 2017.
”Avsättning till Klöverns vinstandelsstiftelse ska endast utgå för de år då avkastningen på
Klövernkoncernens genomsnittliga egna kapital överstiger 10 procent för ifrågavarande
räkenskapsår. På avsättningen till vinstandelsstiftelsen erlägger Klövern s.k. särskild löneskatt.
Avsättningen till Klöverns vinstandelsstiftelse uppgår till 5 procent av den del av driftöverskott och
finansnetto som överstiger ovan angivna avkastningskrav, med beaktande av nedanstående
begränsningar.
1) Den årliga avsättningen till vinstandelsstiftelsen kan dock maximalt uppgå till ett
prisbasbelopp per anställd.
2) Den årliga avsättningen till vinstandelsstiftelsen ska ej överstiga 4,0 procent av föreslagen
utdelning på stamaktierna.”
Styrelsen anser att de principer för avsättning som beslutades vid årsstämman 2017 inte på ett
korrekt sätt återspeglar bolagets långsiktiga värdeskapande eller går att koppla till medarbetarnas
ansträngningar. Bolagets mål att den justerade soliditeten långsiktigt ska uppgå till 40 procent i
kombination med en utökad andel centrala fastigheter och projekt gör att bolaget binder mer eget
kapital än tidigare. Effekten blir att sannolikheten för en avsättning, enligt nuvarande
beräkningsmodell för vinstandelsstiftelsen, blir alltför låg. Styrelsen avser att istället göra en översyn
av Klöverns löne- och ersättningssystem för att finna andra ersättningsmodeller som bättre främjar
syftet att premiera de anställdas arbetsinsatser.
Förslag
Styrelsen i Klövern AB (publ), org. nr 556482-5833, föreslår att årsstämman den 26 april 2019
beslutar att ingen ytterligare avsättning till Klöverns Vinstandelsstiftelse tills vidare ska göras.
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